
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

Protokoll Styrelsemöte 

Tid:  15:00 

Datum: 2016-08-28 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: 

Oskar Birkne, Olivia Lehnert, Amanda Hedenberg, Rikard Nilsson och Linus 

Ekberg 

 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

Oskar väljs till mötesordförande 

Olivia väljs till mötessekreterare 

Linus väljs till justerare 

 

§3. Kåraktuellt 

Varit: 

-De gamla Gummihandskarna går upp till rover men namnet stannar kvar hos 

utmanarna. 

-Gummihandskarna byter då namn till Kladdkakorna. 

-Bollhälläger hölls i somras och hette Harry Påta. 

-Tre från utmanarna var på Boomerang. 

-Det var kick-off med ledare och rover. 

-Terminsstart för Kallhällscouter med scoutfotboll och fika. 

-Första Café Slammertorp efter sommarlovet, ca. 1000 kronor tjänades in. 

Kommande: 

-Café Slammertorp igen 4 September. 

-Velothon 11/9. 

-Kårstämma 2/10 klockan 12.00 - 16.00 

-Prova på-möte 6/9 nere i Kallhällsparken 

 

§4. Genomgång av Trello 



 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. 

 

§5. Inköp av gräsklippare 

Styrelsen godkänner inköp av gräsklippare, så länge det finns ett säkert stäle att 

förvara den på. Budget får ligga på runt 4000 kronor, förslagsvis en bättre 

begagnad gräsklippare. 

 

§6. Proposition om rutin för utbetalning av avdelningsbidrag 

Diskussion om att varje avdelning får en fast summa med uppfyllda krav om 

statsbidrag, kommunala bidrag samt att man har en kassaredovisning och 

kassör. 

Förslag på att varje avdelning får 4000 kronor per år. 

I slutet av året eller början på nästa betalas det ut så varje avdelning har 4000 

kronor för kommande år. 

 

§7. Övriga frågor 

● Pumptermosar behövs nya av och beslutas att Stefan köper in nya 

● Vi har fått en ny projektor och två nya projektdukar till Slammertorp 

 

§8. Nästa möte 

Tisdag 27/9 klockan 19.00-21.00 i Slammertorp med fokus på att förbereda 

inför kårstämman. 

 

§9. Mötet avslutas 

 

 

Vid tangentbordet 

 

______________________ 

Olivia Lehnert 

  

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Justeras 

 

______________________ ______________________ 

Linus Ekberg Oskar Birkne 


